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Dựa trên những nghiên cứu khoa học và
công bố quốc tế những năm vừa qua,
Trường Quốc tế được mạng lưới khoa học
Châu Âu - ASEAN (EU-ASEAN Scientific
Network) mời tham dự Hội thảo Hợp tác
quốc tế giữa các nhà khoa học châu Âu và
Đông Nam Á năm 2022. Hội thảo lần này
được EU-ASEAN Scientific Network và Quỹ
khoa học Đức (German Research
Foundation- DFG) đồng tổ chức vào ngày
10/03/2022. 

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tăng
tính kết nối giữa các nhà khoa học xuất sắc
tại châu Á và Châu Âu nhằm tiến tới hợp tác
sâu rộng trong các đề tài, lĩnh vực nghiên
cứu mà cả hai bên cùng quan tâm. Các lĩnh
vực được đề cập đến trong buổi hội thảo rất
phong phú từ các ngành khoa học cơ bản
như vật lý, hoá học, sinh học đến khoa học
ứng dụng như y sinh, công nghệ sinh học,
công nghệ thông tin và các ngành tài chính
kinh tế. Hội nghị có sự tham dự của các Đại
diện từ EU-ASEAN Scientific Network, Quỹ
Khoa học Đức, đại diện nhà khoa học đến
từ các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore,
Việt Nam v.v. 

Nhà Trường cũng kỳ vọng thông qua hoạt
động lần này có thể kết nối rộng hơn tới
các trung tâm, phòng thí nghiệm, các học
giả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực trên thế
giới để mở rộng quy mô, chất lượng các
nghiên cứu khoa học và phát huy hơn
nữa tiềm năng của Nhà trường.

HỢP TÁC QUỐC TẾ  G IỮA CÁC NHÀ
KHOA HỌC CHÂU ÂU VÀ ASEAN

Mong muốn nâng cao hơn nữa sự nhận
diện quốc tế và hợp tác nghiên cứu khoa,
TS. Chu Đình Tới, Trưởng Khoa Các
Khoa học ứng dụng (KHỨD) đã đại diện
cho Trường Quốc tế tham dự hội thảo, và
giới thiệu chi tiết về các hoạt động nghiên
cứu mà Trường Quốc tế (Khoa KHỨD
chủ trì) đang thực hiện trên các lĩnh vực
Kinh tế, Công nghệ thông tin, Y sinh học
phân tử và dịch tễ. Các hướng nghiên
cứu và tinh thần hợp tác của Trường
Quốc tế được các nhà khoa học trên thế
giới rất quan tâm và đánh giá cao


